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Springsyndroom onder contro/e met werve/end zandfi/ter

De lovv-budget rneervalkvvekerij
te Waddinxveen
door J. Scheerboom en Olga Haenen

Om een visteeltbedrijf op te starten met 'low budget' is nogal wat vereist:
1. Voldoende kennis van de te gebruiken materialen.
2. Inzicht in de respectievelijke waterzuiveringsstappen.
3. Kennis waar de spullen goedkoop zijn te verkrijgen.
Een ondernemer die aan deze kwalifikaties voldoet en een low-budget kwekerij is gestart
zal tegen lage kostprijs, dus concurrerend, kunnen produceren. Hij/zij zal ook in staat zijn
het systeem flexibel en goedkoop aan veranderende inzichten aan te passen.
Meervalkweker Bert Lamoree uit Waddin xveen voldoet aan deze omschrijving . Wij kregen een rondleiding door zijn bedrijf en een
uiteenzetting hoe hij er in is geslaagd de verschijnselen van het 'springsyndroom', dat de
laatste jaren op veel meervalbedrijven een
groot probleem vormt, onder controle te krijgen.

Een nieuwe medewerker
Wij werden met koffie ontvangen in de modern ingerichte en goed verzorgde kantoorruimte . Van 'low budget' was hier geen sprake. Op de werktafel stonden 2 computers .
Voor het stellen van de eerste vragen namen
wij plaats in comfortabele fauteuils met uitzicht op de florissante voortuin .
Niet aileen Bert Lamoree was bij het beantwoorden van de vragen aanwezig, ook Carl IJzerman was van de partij. Carl is per 1 februari
j .1. als medewerker op de kwekerij in dienst
getreden . Wij kennen hem als de belangrijkste
auteur van het artikel over kwaliteitskosten in
de intensieve visteelt ('Analyse van kwekerijen
van Afrikaanse meerval in Nederland') dat in

.. Bert Lamoree met dochters (zijn vrouw was
druk), voor het kantoor van de kwekerij.
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het jubileum-nummer van AOUAcultuur (jan.
1996) is verschenen. Bij dit artikel stond ook
een foto van Carl en zijn c.v. Voor verdere informatie kunnen wij daar nu naar verwijzen.
Carl: "Na het afstuderen deed ik onderzoek
naar grondsmaak in de Afrikaanse meerval.
Met een grootschalig smaakpanel zocht ik uit
waar men bij het afzwemmen op moet letten
om de grondsmaak te laten verdwijnen. Op
grond van de resultaten heb ik een handleiding
samengesteld waarmee ik natuurlijk hier een
goede start kon maken ."
Aan Bert Lamoree: "Zijn er nog meer medewerkers?"
"Behalve Carl en ikzelf werken hier ook 3 medewerkers voor halve dagen ."

Vanaf1984
Aan Bert Lamoree: " Waarom is er destijds gekozen voor de Afrikaanse meerval?"
"Mijn aanvankelijke idee was voor in Zeeland
zalmforel-smolts te telen . Ik heb ermee in
1983 in een kas in Boskoop proefgedraaid. In
Engeland had ik ziektevrije eieren besteld.
Helaas werd er een export-verbod ingesteld
om verspreiding van ziekten tegen te gaan. Ik
ben toen overgestapt op paling . Paling werd
uit wilde pootaal geteeld en bracht f.11-12 per
kg op. Ik ontmoette toen Sietze Leenstra van
de LUW die zei: "Weet je wat jij moet doen?
Je moet meerval telen. Die brengt nu f.17,50
per kg op! Zo kwam het dat ik in november
1984 hier in een oude meubelfabriek ben begonnen meerval te telen . Op gegeven moment was ik het 'point of no-return' voorbij en
ben ik met de meerval doorgegaan."
"Kon dat toen zomaar midden in de stad. We
zitten hier midden in het centrum op nog geen
twintig meter van de oude kerk en op nog
geen dertig meter van de lagere school?"
"Vistelen is volgens de wet een industriele en
niet een agrarische activiteit. Toen wij een vestigingsvergunning aanvroegen, hield men zich
hier in het westen strikt aan de wet; wij kregen
aileen maar een vestigingsvergunning voor
een visteeltbedrijf als deze op een industrie-
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... fen voorbeeld van flexibiliteit en goedkool
werken: buizen worden met tape aan elkaa
gekoppeld.
terrein was gevestigd. Ik had geen zin om een
wijziging van het bestemmingsplan aan te vra·
gen en zocht en vond daarom een lokatie op
industrieel gebied . Ik kreeg toen vergunning
hier in deze oude meubelfab'riek, die dus op
een industrieterrein ligt, een visteeltbedrijf te
beginnen ."
(Het aanvragen van een vestigingsvergunning
voor een visteeltbedrijf als industriele 6f als
agrarische activiteit is een boeiend onderwerp
waar we in een volgend nummer van AOUAcultuur op terugkomen, want duidelijk is wei
dat in de gevallen dat men op agrarische grond
met visteelt is begonnen de vergunningverlenende ambtenaar er ten onrechte vanuit ging
dat vistelen een agrarische activiteit is. Of hij
realiseerde zich dat wei, maar keek naar de
geest van de wet en niet naar de letter en han-

ren en we toch continu aan het veranderen
zijn? "

De afzet
Bert Lamoree laat de meerval door Peter van
Bemmel in Boskoop verwer ken (in het
juni-nummer van 1993 van AOUAcultuur is
hierover al eerder een artikel verschenen) .
Lamoree : "De afzet van meerval en meervalproducten is natuurlijk altijd al een probleem
geweest . Op dit moment gaat 90 % van het
product - via vaste kana len - naar het buitenland. "
.. Glazen aquarium met meervallarven (achter). V66r: een bassin van folie in een houten
frame .
delde dus bewust tegen de letter van de wet
in . In ieder geval is - als consequentie van de
wet - vissenmest geen dierlijke mest en is de
mestwet niet van toepassing : vissenmest is
chem isch afval en over een mestboekhouding
zoals in andere takken van dierlijke produktie
hoeven we ons geen zorgen te maken)

"Waarom koos u voor een 'low budget' systeem?"
"Wij realiseerden ons dat wij een leverancier
van grondstof zouden zijn . Een grondstof
moet goed van kwaliteit zijn en moet bovendien zo goedkoop mogelijk worden geproduceerd. Kwaliteit bereikt men door het visteeltsysteem steeds aan te passen aan de nieuwste inzichten . Wei, vanaf 1984 zijn we continu
aan het verbouwen . Om een voorbeeld te noemen: we zijn begonnen met allemaal aparte
systemen. Nu zijn aile afmestbassins op €len
zuiverings systeem aangesloten, gewoon omdat is gebleken dat de meerval boven een gewicht va n 50 gram weinig of geen ziekten
meer kent. Dit soort aanpassingen zijn aileen
moge lijk als de onderdelen goedkoop en gemakke lijk te demonteren zijn . Zo werken we
bij voorke ur met plakband om buizen aan elkaar te koppelen (zie foto) . Het zit uitstekend .
Waarom zouden we koppelingen duur uitvoeren als we weten dat inzichten snel veroude-

"Ondervindt u momenteel concurrentie van
de Amerikaanse channel catfish?" (zie hierover meer in AOUAcultuur van februari 1995)
"De Ameri kanen vormen geen serieuze bedreiging . Ze hebben het 5 jaar geleden oo k al

.. Oe bassins voor het optrekken van larven
zijn in etages ondergebracht. Oe houten con-

structie staat op stenen.
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geprobeerd . Maar de channel catfish is toch
wei een heel andere vis dan de Afrikaanse
meerval."

Rondgang langs plakband, luchtslangen,
DAB-pompen, hevels en plastic
boomkwekersfusten met piepschuim
Wij kregen een rondleiding door de kwekerij
die in dezelfde richting verliep als de gang van
een meerval vanaf ei tot vermarktbaar product.
Ook de afbeeldingen bij deze reportage staan
in deze volgorde . Wij stonden stil in de 'broedkamer' .
Bert: "Wij kweken de pootvisjes zelf op het
bedrijf op. De ouderdieren hebben wij individueel met tatoering gemerkt. Helaas bleken
uitwendig aangebrachte merktekens bij de
meerval te kunnen verdwijnen. Wij willen nu
bij de teeltdieren een chip onder de huid implanteren . "

Vroeger ging de vuilafscheiding met plaatbezinkers, maar deze nemen te veel ruimte in.
Wat we nu doen is het slib dat door de trommelfilters is afgescheiden, in bassins laten
bezinken. Het slibvrije water voegen we weer
bij het circulerende teeltwater."
"Waar blijft de mest?"
"De mest wordt door een boer afgehaald . Het
kost ons aileen het werk dat hij voor dit afhalen berekent. Voor de rest lozen wij elke week

" Waarop wordt gelet bij de selectie van ouderdieren?"
"Op groeivermogen. Volgens ons is op dit gebied nog veel te bereiken ."
Wij liepen langs glazen aquaria waarin eieren
en larven worden gehouden (zie foto). Visjes
van enkele weken ouder worden gehouden in
platte bassins in een houten stellage (zie foto).
In een er naast gelegen ruimte worden in een
11-tal bakken pootvisjes (vanaf 5 gram) voorgetrokken tot een gewicht van ongeveer 150
gram . In een 15-tal afmestbakken wordt de vis
verder afgemest.
Bovenop de voortrekbakken zagen we - op
dwars gelegde balken - plastic boomkwekersfusten staan met hierin korrels van piepschuim
(zie foto).
Bert: "Fusten met piepschuim zijn licht van
gewicht en gemakkelijk te verplaatsen ."
Van een stapel in voorraad staande fusten met
inhoud pakte hij meteen er een af en gaf het
een zwaai in de lucht om zijn woorden kracht
bij te zetten .
Hoe vindt hier de waterzuivering plaats?"
::Het slib wordt verwijderd met trommelfilters .
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.. Zandfilter (in kunststof cilinders) bij de pootvisafdeling. Oe pvc-buis die loodrecht omhoog
wijst is een overloop. Via de bovenste horizontale buis stroomt het water een buis in die binnen in de cilinder is aangebracht. Onder in de
cilinder stroomt het water buiten deze buis in
de cilinder naar boven. Hier vindt contact
plaats met wervelend zand. Via de onderste
horizon tale buis stroomt het water terug naar
de visbassins.

.. Kunststof 'boomkwekersfusten' gestapeld
boven de visbassins . In de kisten zit piepschuim als dragermateriaal voor waterzuiverende bacterien.
zo'n 12 m 3 water via het riool. Per jaar worden
wij hierdoor aangeslagen op 30 V.E.'s ."
Vanwaar wordt vers teeltwater betrokken?"
Bert: "De helft ongeveer is grondwater, de andere helft kraanwater. Het grondwater is hard
genoeg om bij het teeltwater geen bicarbonaat
te hoeven voegen."
Hoe vindt de luchtverversing plaats?"
"Door voldoende ramen open te zetten."
liepen de centrale hal van de voormalige
meubelfabriek in. De visbassins zijn gemetseld van kalkzandstenen . De bassins staan
met gekoppelde buizen met elkaar in contact.
Aan een zijde van de hal staan tricklingfilters.
Waar we ook van af zijn gestapt, zijn de
~'rickingfilters. Ze staan er nu nog wei , maar
buiten gebruik (zie foto). Het water wordt nu
geheel via een wervelend zandfilter gezuiverd ."

Wij

Het succes van het wervelend zandfilter
Op een foto is een miniatuuruitvoering van het
w ervelend zandfilter te zien zoals door Bert
La moree is ontwikkeld : een vertikale cilinder
w aarin een buis in het midden die het te zuiveren water naar onder in de cilinder aanvoert.
Het water stroomt buiten de middelste buis
naar boven dwars door het opwervelende
zand.

" Waarom i s het filter niet trechtervormig uitgevoerd? Aan de LUW had men toch slechte
ervaringen met een zandfilter in een cilindervormige kolom?"
Staande bij het miniatuur-zandfilter tro k Bert
de stekker van de pomp uit het stopcontact.
"Op dit moment slaat het zand op de bodem
neer. Ais we de stekker weer in de contactdoos steken - nu! - dan wordt het zand weer
langzaam opgewerveld . Dit doen we door de
wateraanvoerende buis steeds dieper in de
zandlaag te steken, net zo lang tot er niets
meer op de bodem ligt. Zo lang het water nog
niet vrijelijk langs het zand stroomt, kan het
water - in overdruk - via een overloop naar boven uitwijken, totdat al het zand is opgewerveld. De kolom is altijd weer op te starten, nadat de stroom is onderbroken, zoals u kon zien .
Een voordeel van een wervelend zandfilter is
natuurlijk dat door een hoger specifieke oppervlak per volume voor de zuivering minder ruimte in de kwekerij nodig is. Een voordeel van
een wervelend zandfilter is ook dat het minder
anaerobe ruimten heeft dan een tricklingfilter.
De nitrificerende bacterien verkeren ook door
de slijpende werking van het zand continu in
een staat van vernieuwing . Het is ons gebleken dat het juist deze omstandigheden zijn die
de verschijnselen van het springsyndroom duidelijk verminderen (aan het eind van dit artikel

.. Voortrekbassins in de voormalige meubelfabriek met op de achtergrond de buiten bedrijf
gestelde trickling-filters. Oe vistanks van gemetseld kalkzandsteen zijn gedeeltelijk overdekt.

31

wordt hier dieper op ingegaan).
Bert Lamoree: "Toen wij de loop van het teeltwater veranderden - het water wordt nu vanaf
de trommelfilters geheel over een wervelend
zandfilter geleid en niet meer over de tricklingfilters - konden wij gedurende de dagen na het
overschakelen een duidelijke vermindering
van de verschijnselen van het spring-syndroom waarnemen. Er yond geen beschadiging van de huid meer plaats, de uitval was
minder en de voederconversie was lager. Ook
als sindsdien een partij dieren bij een andere
partij wordt gevoegd, wordt er minder gevochten en is er minder uitval."
Het wervelend zand beyond zich in een cilindervormige gegalvaniseerde silo van enkele
meters hoog en een diameter van ca . twee
meter. Aan de buitenkant was niet veel te zien.
Het ontwerp was te hoog om er van boven
een blik in te werpen.
"Het ontwikkelingsproces heeft vier jaar geduurd. Na vier voorlopige ontwerpen zijn wij op
het huidige uitgekomen. Ook dit ontwerp
heeft nog zijn tekortkomingen, maar we kunnen er mee werken. Ik denk dat de investering
zich terugbetaalt . Ikzelf produceerde als
200-tons-bedrijf op een gegeven moment als
gevolg van het spring-syndroom maar de helft
van wat mogelijk was . Op dit moment gaan wij
weer naar de 200 ton per jaar. "

.. Regenwaterbassins met aan de binnenkant
plastic folie en hier weer binnen een net voor
het afmesten van de meerva//en. Het net vergemakkelijkt het oogsten van de vis.

Vraag aan Carl: "Heeft de meerval minder
grondsmaak als van een zandfilter gebruik
wordt gemaakt?"
"Nee. De grondsmaak zit ook in meerval die in
een systeem met zandfilter gekweekt is. De
zogenaamde grondsmaak komt van de stof
geosmine die waarschijnlijk wordt geproduceerd door een blauwe alg . Die blauwe alg
blijft in een zandfilter aanwezig ."

columnaris, onderdrukken we het met zout .
Verder hebben we wei eens een uitbraak van
watermijten, diertjes die tot 1, mm groot worden en dus met het blote oog zijn te zien . Ze
gaan op de vissen zitten en veroorzaken irritaties. Ik moet zeggen: echt schoon kunnen we
dit oude gebouw niet krijgen, maar we proberen wei het kiemgetal zo laag mogelijk te houden."

Heeft de meerval hier - behalve het spring;yndroom - ook nog andere ziekten?"
Bert Lamoree: "Carl en ik zoeken regelmatig
naar parasieten. De enige parasiet die we hebben gevonden is Hexamita . Die behandelen
we met metronidazol. In geval van Flexibacter

" Tot welke dichtheid wordt de vis gehouden?"
"Tot ca . 300 kg per m3 , zeker niet hoger. Anders treedt er stress en uitval op . Het moment
waarop we gaan sorteren, laten we ook sterk
afhangen van het moment dat de vis door de
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.. De uitzwembakken gemaakt van plastic
containers welke voor f.25,- per stuk op de kop

w erden getikt.
t oegenomen dichtheid dreigt in de stress te
gaan .

Enkele kengetallen
_ Aantal visbassins : 26 (15 afmestba kken). Inhoud : 10-15 m 3 per stuk.
_ W atertemperatuur: 26-27 0 C.
3
_ Recirculatiedebiet: 85 m /h
_Totale vermogen pompen : 5,5 kWh
_ Standing Stock: 27 ton (eind juli '96)
_W aterverversing per dag: 10%
- SGR: 1,6 -1 ,7 %
- V.c.: 1
De verwachting is dat de laatste 4 parameters
_ om dat de verschijnselen van het springsyndroom zijn gereduceerd - zullen verbeteren .
Op zoek naar nieuwe soorten
Wij st onden langere tijd stil bij enkele bassins
w aarin de reuzengoerami Osphronemus gorami als nieuwe teeltsoort werd uitgeprobeerd
(zie fot o).
Bert La moree: " Het ziet er naar uit dat het een
ziektegevoelige soort is ." Olga beaamde dit.
" Maa r we gaan er mee door. De dieren worden straks weer hormonaal behandeld om eieren t e krijgen . Eerder hebben we ook al eens
Colossoma macropomum geprobeerd . Een
schitterende vis die groeit als kool! Wij lieten
de vis bewerken . Het smaakte voortreffelijk,
maar helaas: er zaten intramusculaire graatjes

in en de N,ederlandse consument pi kt het nu
eenmaal niet als een stuk f ilet graatjes bevat.
Jammer! Verder hebben we Arapaima gigas
geprobeerd. "
" Maar die wordt 3 meter lang f"
"Ja, en de soort bleek ook ziektegevoelig . Een
andere vis die we uitprobeerden was een
Cichlasoma-soort, een Cichlide uit Ameri ka,
maar deze soort bleek te agressief. Ja, en dan
de slangen kopvis Channa striatus! Voortreffelij k van smaak, maar tanden in de bek als van
een Piranha! Ais je niet oppast ben je een stu k
van je vinger kwijt. Ik maakte het mee dat een
slangenkopvis de staart van een soortgenoot
in een keer afhapte! Toen leek ons een bepaalde Afri kaanse karperzalmsoort prima om te
telen ! een soort die van de uitwerpselen van
vissen leeft. Maar deze coprofaag heeft oo k
intramusculaire graatjes! Vervolgens Astronotus ocellatus. Bleek zeer ziektegevoelig te zijn.
We probeerden de kieuwspleetaal Synbranchus marmoratus. Een schitterend beest om
te zien . Helaas is het vlees zo taai als een
schoenzool."

" En Tilapia?"
"Ook geprobeerd! Maar Tilapia heeft een uitsnijrendement van slechts 33%. Met een
kostprijs van f .6-7 per kg komt een stukje filet
te duur uit. Ook de goudvis en de karper hebben in huis gehad. De karper kan nog wei eens
een interessante vis worden, nu in het Oostblok de prijzen zijn geliberaliseerd . Ais gevolg
daarvan is de prijs van karper gestegen van ca .
f.2,- naar - f .4,- per kg . Volgens mij heeft de
karper wei toekomst. Voor de rest hebben we
nog zoetwatertong uit India gehad en allerlei
soorten siervis , maar met de lage Ion en in derde landen en de hoge lonen hier zit in tropische
siervis geen brood . Wat betreft de siervis,
moet je eigenlijk een kostprijs kunnen realiseren die gelijk is aan de transportkosten van de
vis uit die landen ."
We noteerden uit de mond van Bert Lamoree :
"Als je er maar in vastbijt krijg je het vanzelf
wei voor elkaar." Wij verwachten daarom dat
hij terdege zal nagaan welke de mogelijkheden
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stoffen bevatten . Berucht zijn koperen verbindingsstukken en kunststof slangen die weekmakers bevatten die langzaam in het water
worden opgenomen.
Voor degenen die het toch niet kunnen laten,
rest ons aileen dit advies : test eerst de te gebruiken material en uit in een systeem met
gevoelige visjes, bijvoorbeeld jonge feral.

.. Hier worden nieuwe vissoorten uitgetest.
Gemetselde muurtjes met aan de binnenkant
folie .
van de reuzengoerami zijn voor de Nederlandse markt. Aan de ene kant is bekend dat de
soort ziektegevoelig is . Aan de andere kant is
de reuzengoerami een snelle groeier, bezit
deze geen musculaire graten en is het voortreffelijk van smaak.
Anders is er nog de karper voor de verdere
toekomst!

Naschrift
Bij bovenstaande beschrijving van een
low-budget kwekerij hebben de auteurs bepaald de indruk gekregen dat Bert Lamoree en
zijn medewerkers wisten welke materialen ze
wei of niet konden en kunnen gebruiken . Oit
artikel is niet bedoeld elke doe-het-zelver op te
wekken op dergelijke wijze te beginnen met
viskweken . Een waarschuwing is hier op zijn
plaats: bekend is (uit onderzoek van Klomp van
IMAG-OLO) dat ten minste drie kwart van de
in de land- en tuinbouw in gebruik zijnde slangen of verbindingsstukken voor vis toxische
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